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Kώστας γυρεύ’, νερ, Kώστας γυρέυ’
Kώστας γυρεύ’, νερ, ν’ αρραβωνιάσ’ 
δώσ’, χαρά χαρά γυρεύ’ να κάμει
δώσ’, χαρά χαρά γυρεύ’ να κάμει
γυρεύ’ κι απού, δώσ’, γυρεύ’ κι απού 
γυρεύ’ κι απού-νου-ν καλή μεριά
δώσ’, κι απού κι απού καλούς ανθρώπους
δώσ’, κι απού κι απού καλούς ανθρώπους 
γυρεύ’ χουρά-, δώσ’, γυρεύ’ χουρά- 
γυρεύ’ χουρά-να-φια αθέριστα
δώσ’, χουρά- χουράφια θερισμένα
δώσ’, χουρά- χουράφια θερισμένα
γυρεύ’ ν αμπέ-, δώσ’, γυρεύ’ ν αμπέ- 
γυρεύ’ ν αμπέ-νε-λια ατρύγητα
δώσ’, ν αμπέ- ν αμπέλια τρυγισμένα
δώσ’, ν αμπέ- ν αμπέλια τρυγισμένα
γυρεύ’ τα σπί-, δώσ’, γυρεύ’ τα σπί- 
γυρεύ’ τα σπί-νι-τια ν αψηλά
δώσ’, να μη να μη τον φτάνει ο Xάρος
δώσ’, να μη να μη τον φτάνει ο Xάρος.
Κι ο Xάρος το, δώσ’, κι ο Xάρος το 
κι ο Xάρος το ’λαχε ν άνεμος
δώσ’, και πά- κι πάει και τον ήβρε
δώσ’, και πά- κι πάει και τον ήβρε
πιάνει τον Kώ-, δώσ’, πιάνει τον Kώ- 
πιάνει τον Kώ-νο-στα απ’ την πιρτσά
δώσ’, τον πιά- τον πιάνει από το χέρι
δώσ’, τον πιά- τον πιάνει από το χέρι.
Άφ’κις μι Xά-, δώσ’, άφ’κις μι Xά- 
άφ’κις μι Xά-να-ρε μ’ την πιρτσά
δώσ’, και πιά- κι πιάσε μ’ απ’ το χέρι
δώσ’, και πιά- και πιάσε με απ’ το χέρι
κι δείξε με, δώσ’, κι δείξε με 
κι δείξε με, δώσ’, τις τέντις σου
δώσ’, μονά- μονάχος μου να έρθω
δώσ’, μονά- μονάχος μου να έρθω.
Γω τέντης μου, δώσ’, γω τέντης μου 
γω τέντης μου είναι φοβερός
δώσ’, πουλύ πουλύ ’να’ τρομαγμένος
δώσ’, πουλύ πουλύ ’να’ τρομαγμένος
τριγύρω γύ-, δώσ’, τριγύρω γύ- 
τριγύρω γύ-νι-ρω πράσινος
δώσ’, στη μέ- στη μέσ’ αραχνιασμένος
δώσ’, στη μέ- στη μέσ’ αραχνιασμένος.


Kώστας γυρέυ’ ν’ αρραβωνιάσ’ χαρά γυρεύ’ να κάμει
γυρεύ’ κι απούν καλή μεριά κι απού καλούς ανθρώπους
γυρεύ’ χουράφια αθέριστα χουράφια θερισμένα
γυρεύ’ ν αμπέλια ατρύγητα ν αμπέλια τρυγισμένα
γυρεύ’ τα σπίτια ν αψηλά να μη τον φτάνει ο Xάρος.
Κι ο Xάρος το ’λαχε ν άνεμος κι πάει και τον ήβρε
πιάνει τον Kώστα απ’ την πιρτσά τον πιάνει από το χέρι.
Άφ’κις μι Xάρε μ’ την πιρτσά κι πιάσε μ’ απ’ το χέρι
κι δείξε με τις τέντις σου μονάχος μου να έρθω.
Γω τέντης μου είναι φοβερός πουλύ ’να’ τρομαγμένος
τριγύρω γύρω πράσινος στη μέσ’ αραχνιασμένος.


